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Þjóðir á tímamótum 
Yfirlýsing frá Alþjóðlega bahá’í samfélaginu í tilefni hálfrar aldar afmælis Sameinuðu 
þjóðanna 

„Sameining alls mannkyns er einkenni þess áfanga sem mannlegt samfélag er nú að 
nálgast. Eining fjölskyldunnar, ættbálksins, borgríkisins og þjóðarinnar eru áfangar sem 
hafa náðst hver á fætur öðrum og eru fullreyndir. Heimseining er það takmark sem 
marghrjáð mannkyn leitar að. Þjóðabyggingu er lokið. Stjórnleysið sem er innbyggt í 
fullveldi þjóðríkisins er að ná hámarki. Heimur á þroskabraut verður að hverfa frá þessu 
átrúnaðargoði, viðurkenna einingu og heild mannlegra tengsla og stofnsetja í eitt skipti 
fyrir öll það skipulag sem best getur uppfyllt þetta grundvallarlögmál lífsins.“ 

Shoghi Effendi, 1936 

I. Yfirsýn: Tækifæri til íhugunar 

Tuttugasta öldin, tímabil einhverra mestu hamfara í sögu mannkyns, hefur einkennst 
af fjölmörgum byltingum, umbrotum og róttæku fráhvarfi frá fortíðinni. Sum þessara 
umbrota, allt frá hruni nýlendukerfisins og hinna voldugu keisaradæma nítjándu aldar 
til upphafs og endaloka mikilla og gæfulausra tilrauna með einræði, fasisma og 
kommúnisma, hafa haft gríðarlega eyðileggingu í för með sér, valdið dauða milljóna, 
þurrkað út gamlar hefðir og lífsmynstur og leitt til hruns gamalgróinna stofnana. 



Aðrir straumar og hreyfingar hafa verið sýnu jákvæðari. Vísindauppgötvanir og ný 
félagsleg innsýn hafa orðið aflvaki ýmissa framsækinna breytinga á sviði þjóðfélags-, 
efnahags- og menningarmála. Brautin hefur verið rudd fyrir nýja skilgreiningu á 
mannréttindum, staðfestingu á mannlegri reisn og auknum tækifærum til dáða, bæði af 
hálfu einstaklinga og samfélags. Djarfar, nýjar leiðir hafa verið opnaðar til að efla 
mannlega þekkingu og vitund. 

Þessi samtvinnuðu ferli – hrun gamalla stofnana annars vegar og hugarfarsbreyting 
hins vegar – eru vitnisburður um eina og sömu hvöt sem hefur vaxið ásmegin síðustu 
hundrað árin: hvöt til aukinna innbyrðis tengsla og einingar mannkyns. 

Þessi hvöt birtist með ýmsu móti, m.a. í samruna efnahagskerfa, sem fyrir sitt leyti 
endurspeglar hve háð mannkynið er margvíslegum og innbyrðis tengdum orkulindum, 
fæðu, hráefni, tækni og þekkingu, og í uppbyggingu heimsumlykjandi samskipta- og 
flutningskerfa. Hún endurspeglast í vísindalegum skilningi á samtengdu lífríki jarðar, 
sem fyrir sitt leyti hefur gefið þörfinni fyrir samræmingu á heimsvísu nýtt vægi. Hún 
birtist að vísu með eyðileggjandi hætti, í mætti nútíma vopnakerfa, sem smám saman 
hafa orðið öflugri þannig að nú geta fáeinir einstaklingar bundið enda á mannlega 
siðmenningu. Það er almenn meðvitund um þessa hvöt – bæði í uppbyggilegu og 
eyðandi formi sínu – sem gerir hina kunnuglegu ljósmynd af jörðunni svo áhrifaríka: 
hnöttur í bláu og hvítu sem snýst á braut sinni með óendanlegt svartnætti geimsins í 
bakgrunni. Í þeirri mynd kristallast vitundin um að við erum ein þjóð, auðug í 
margbreytileika, sem lifir í einu og sama ættlandi. 

Þessi hvöt endurspeglast einnig í stöðugri viðleitni þjóða heims til að móta pólitískt 
heimsskipulag sem geti tryggt mannkyni möguleika á friði, réttlæti og hagsæld. Tvisvar 
á þessari öld hefur mannkynið reynt að koma á fót nýju alþjóðaskipulagi. Báðar tilraunir 
voru svör við vaxandi viðurkenningu á órofa hnattrænum tengslum, en eigi að síður var 
reynt að varðveita í óbreyttri mynd það kerfi, sem setur fullveldi þjóðríkisins ofar öllu 
öðru. Frá sjónarhorni þeirrar aldar sem nú er að renna sitt skeið, var Þjóðabandalagið 
bylting hvað varðar hugmyndina um sameiginlegt öryggi og fyrsta einbeitta skrefið í átt 
til heimsskipulags. 

Önnur tilraunin fæddist af hamförum síðari heimsstyrjaldarinnar og byggist á 
stofnskrá sem var í meginatriðum samin af sigurvegurum þeirra stórátaka. Hún hefur í 
hálfa öld verið síðasta haldreipið á alþjóðavettvangi, einstæð stofnun og göfugt tákn um 
sameiginlega hagsmuni alls mannkyns. 

Sem alþjóðleg samtök hafa Sameinuðu þjóðirnar sýnt fram á getu mannkyns til 
sameinaðs átaks á sviðum heilbrigðis- og landsbúnaðarmála, menntunar, 
umhverfisverndar og velferðar barna. Hún hefur staðfest sameiginlegan siðferðisvilja 
okkar til að byggja upp betri framtíð eins og sjá má í almennri staðfestingu alþjóðlegra 
mannréttindasáttmála. Hún hefur verið farvegur fyrir djúpstæða samúð mannkyns eins 
og kemur í ljós þegar efnahagsaðstoð og mannauði er beint til hjálpar nauðstöddum. Og 
á mikilvægustu sviðum friðaruppbyggingar, sáttaumleitana og friðargæslu, hafa 
Sameinuðu þjóðirnar rutt djarfa braut til framtíðar án stríða.1 

Samt hafa þau heildarmarkmið sem sett eru í stofnskrá Sameinuðu þjóðanna reynst 
torveld viðureignar. Þrátt fyrir þær miklu vonir sem stofnendurnir bundu við Sameinuðu 
þjóðirnar fyrir um fimmtíu árum, mörkuðu þær ekki upphaf tímabils friðar og hagsældar 
fyrir alla.2 

Þótt Sameinuðu þjóðirnar hafi vissulega átt þátt í að koma í veg fyrir þriðju 
heimsstyrjöldina, hefur síðasti hálfi áratugurinn einkennst af fjölmörgum styrjöldum 
innan þjóðríkja og á afmörkuðum svæðum heims, sem kostað hafa milljónir mannslífa. 



Um leið og bætt tengsl stórveldanna höfðu rutt úr vegi hugmyndafræðilegum ástæðum 
slíkra átaka, tók að loga í gömlum glæðum þjóðernis- og sértrúardeilna og þær urðu ný 
uppspretta styrjalda. Þótt endalok kalda stríðsins hafi dregið úr ógn gereyðingarstríðs, 
eru samt enn til tól og tækni – og að nokkru leyti óleyst hitamál – sem gætu leitt til 
heimseyðingar. 

Alvarleg vandamál blasa einnig við í málefnum þjóðfélagsins. Þótt samkomulag hafi 
náðst á hærri stigum um heimsáætlanir varðandi bætta heilbrigðisþjónustu, sjálfbæra 
þróun og mannréttindi, hafa aðstæður á mörgum svæðum versnað. Allt hnígur að einu 
og sama marki. Öfgafull kynþáttastefna og trúarofstæki hefur náð uggvænlegri 
útbreiðslu. Auðhyggja grefur um sig líkt og illkynja æxli, afbrot og skipulögð 
glæpastarfsemi eru orðin að faraldri, blint og tilefnislaust ofbeldi færist í aukana, bilið 
milli ríkra og fátækra breikkar stöðugt, áframhaldandi ójöfnuður blasir við konum, 
víðtækt hrun fjölskyldulífsins veldur skaða á komandi kynslóðum, öfgar og siðleysi 
stjórnlauss kapítalisma stigmagnast ásamt pólitískri spillingu. Að minnsta kosti einn 
milljarður manna býr við sárustu neyð og meira en þriðjungur heimsbúa er ólæs.3 

Tímabært er á hálfrar aldar afmæli Sameinuðu þjóðanna, þegar þetta tvíþætta ferli 
hruns og endurnýjunar knýr heiminn að einhvers konar suðumarki, að staldra við og 
íhuga hvernig mennirnir geti sameiginlega horfst í augu við framtíðina. Raunar hafa 
nýlega komið fram gagnlegar og víðfeðmar tillögur sem miða að því að styrkja 
Sameinuðu þjóðirnar og auka getu þeirra til að samræma viðbrögð þjóða við þessum 
ögrunum. 

Þessar tillögur má í grófum dráttum flokka í þrennt. Í einum flokknum er fyrst og 
fremst tekist á við vanda skrifræðis, stýringar og fjármögnunar í stjórnkerfi Sameinuðu 
þjóðanna. Í öðrum flokknum eru tillögur sem miða að endurskipulagningu stofnana eins 
og Efnahags- og félagsmálastofnunarinnar, Trúnaðarráðsins, Alþjóðabankans og 
systurstofnana hans. Enn aðrir vilja breytingar á pólitískri gerð Sameinuðu þjóðanna og 
hvetja til dæmis til stækkunar Öryggisráðsins og/eða endurskoðunar á sjálfri stofnskrá 
Sameinuðu þjóðanna.4 

Flestar þessar tillögur eru spor í rétta átt, aðrar fela einnig í sér áeggjan. Meðal hinna 
best grunduðu er skýrsla nefndar um heimsstjórnun, sem nefnist Hnattræna hverfið 
okkar. Þar eru færð rök að víðtækri upptöku nýrra gilda og jafnframt gerðar tillögur um 
formgerðarbreytingar á Sameinuðu þjóðunum.5 

Með því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri vill Alþjóðlega bahá’í samfélagið 
leggja sitt af mörkum til frekari umræðna og samráðs um þetta áríðandi málefni. 

Sjónarmið okkar byggist á þremur frumtillögum. Í fyrsta lagi þurfa umræður um 
framtíð Sameinuðu þjóðanna að eiga sér stað í víðu samhengi þróunar og stefnu 
alþjóðaskipulags. Sameinuðu þjóðirnar hafa þróast samhliða öðrum miklum stofnunum 
síðari hluta tuttugustu aldar. Sem ein heild munu þessar stofnanir skilgreina – og sjálfar 
mótast af – þróun alþjóðaskipulagsins. Þess vegna ætti að skoða ætlunarverk, 
starfsreglur og jafnvel starfsemi Sameinuðu þjóðanna eingöngu í ljósi þess hvernig þær 
falla inn í víðari markmið þessa skipulags. 

Í öðru lagi er líkami mannkynsins einn og ósundurgreinanlegur og sérhver meðlimur 
mannkynsins fæðist í heiminn í verndarskjóli heildarinnar. Þessi tengsl milli hins 
einstaka og hins almenna er siðferðilegur grundvöllur flestra mannréttinda sem deildir 
og stofnanir Sameinuðu þjóðanna reyna að skilgreina. Þau þjóna líka því hlutverki að 
skilgreina forgangsmarkmið fyrir alþjóðaskipulagið við grundvöllun og vernd réttinda 
einstaklingsins. 



Í þriðja lagi verða umræðurnar um framtíð alþjóðaskipulagsins að ná til og vekja 
áhuga alls þorra mannkyns. Þessi umræða er svo mikilvæg að ekki er hægt að einskorða 
hana við leiðtoga þess – hvort sem þeir starfa á sviði stjórnmála, viðskipta, akademískra 
stofnana, trúarbragða eða borgaralegra félagasamtaka. Þvert á móti verður þessi umræða 
að ná til manna og kvenna í grasrótinni. Almenn þátttaka mun gera þetta ferli 
sjálfsstyrkjandi með því að efla vitund um heimsborgararétt og auka stuðning við 
útvíkkun alþjóðaskipulagsins. 

II. Viðurkenning á sögulegu samhengi: 
Ákall til heimsleiðtoga 

Alþjóðlega bahá’í samfélagið lítur á ríkjandi glundroða í heiminum og 
hörmungarástand mannlegra málefna sem eðlilegan áfanga í lífrænu þroskaferli sem að 
endingu mun óhjákvæmilega sameina mannkynið í einu þjóðskipulagi með plánetuna að 
fósturjörð. 

Mannkynið hefur, sem sérstök lífræn heild, gengið í gegnum þroskastig sem líkja má 
við frumbernsku og æskuár í lífi einstaklinganna og er nú að ná hámarki á umbrotasömu 
gelgjuskeiði sem er undanfari hins langþráða fullþroska þess.6 Ferli hnattrænnar 
sameiningar, sem þegar er veruleiki á sviði kaupsýslu, efnahagsmála og fjarskipta, má nú 
greina í verki á pólitískum vettvangi. 

Frá sögulegu sjónarmiði hafa skyndilegir og hamfarakenndir atburðir hraðað þessari 
þróun. Eldskírn heimstyrjaldanna beggja ól af sér Þjóðabandalagið og Sameinuðu 
þjóðirnar, hvort á sínum tíma. Valkostirnir sem blasa við öllum sem á jörðunni búa eru 
hvort hliðstæð framtíðarafrek verða aðeins unnin að undangengnum sams konar 
óumræðilegum skelfingum eða með viljaátaki til samráðs. Það væri fullkomið 
ábyrgðarleysi að láta undir höfuð leggjast að grípa til afgerandi ráðstafana. 

Þar sem valdið er nú hjá þjóðríkinu, hvílir sú skylda á þjóðarleiðtogum og 
ríkisstjórnum að ákveða í smáatriðum formgerð hins upprennandi alþjóðaskipulags. Við 
hvetjum leiðtoga á öllum stigum til að veita þeirri tillögu einarðan stuðning að haldin 
verði ráðstefna heimsleiðtoga fyrir aldamót sem fjalli um hvernig megi skilgreina 
alþjóðaskipulagið upp á nýtt og endurreisa það til að mæta þeirri áeggjan sem blasir við 
heiminum. Þessa ráðstefnu mætti, eins og sumir hafa lagt til, nefna Heimsráðstefnu um 
alþjóðlega stjórnun.7 

Þessi leiðtogafundur gæti byggt á reynslu sem áunnist hefur á afar vel heppnuðum 
ráðstefnum Sameinuðu þjóðanna fyrr á þessum áratug. Þessar ráðstefnur, m.a. 
Heimsráðstefna um börn árið 1990, Ríó-ráðstefnan 1992, Mannréttindaráðstefnan 1993, 
Mannfjöldaráðstefnan 1994, Ráðstefna um félagslega þróun 1995 og fjórða 
heimsráðstefnan um málefni kvenna 1995, hafa lagt grunn að nýjum leiðum til 
umfjöllunar um mikilvæg hnattræn málefni. 

Mikil þátttaka borgaralegra félagasamtaka hefur verið lykillinn að þessum árangri. 
Þaulhugsaðir samningar ríkisstjórnarfulltrúa um breytingar á pólitískri, félagslegri og 
efnahagslegri formgerð heimsins hafa mótast af upplýstri og öflugri þátttöku þessara 
félagasamtaka, sem hneigjast til að endurspegla þarfir og áhyggjuefni fólks í grasrótinni. 
Það er einnig þýðingarmikið að í sérhverju tilviki var fundur þjóðaleiðtoga í návist 
borgaralegs samfélags og heimsfjölmiðla eins konar löggilding ráðstefnanna og þess 
samkomulags sem þar náðist. 



Þegar heimsleiðtogar búa sig undir þá ráðstefnu, sem lagt er til að verði haldin, væri 
viturlegt af þeim að draga lærdóm af þessu, reyna að ná til eins margra og unnt er og 
tryggja velvild og stuðning almennings í heiminum. 

Sumir óttast að alþjóðlegar pólitískar stofnanir muni óhjákvæmilega þróast í átt til 
óhóflegrar miðstýringar og verða tilgangslaust skrifræðisbákn. Kunngera þarf skýrt og 
skorinort að sérhver ný formgerð heimsstjórnunar tryggi, bæði í meginreglu og reynd, 
að ábyrgðin á ákvarðanatöku hvíli á réttum stjórnstigum.8 

Ekki er alltaf auðvelt að finna hið rétta jafnvægi. Annars vegar getur aðeins fólkið 
sjálft, bæði sem einstaklingar og samfélag, náð raunverulegum þroska og framförum á 
grundvelli sérstakra íhugunarefna og þarfa hvers tíma og staðar. Hægt er að færa rök að 
því að valddreifing sé fortakslaust skilyrði þróunar.9 Hins vegar þarf að marka 
alþjóðaskipulaginu skýra og ákveðna stefnu og samræmingu á heimsvísu. 

Í samræmi við meginreglur valddreifingar, sem voru útskýrðar hér að ofan, ætti því 
að veita alþjóðlegum stofnunum umboð til að bregðast við málefnum sem hafa 
alþjóðlega þýðingu, þegar ríki geta ekki gert ráðstafanir á eigin spýtur eða tryggt að 
réttindi þjóða og aðildarríkja njóti verndar. Öllum öðrum málum ætti að vísa til þjóða- 
eða svæðisstofnana.10 

Þegar sérstök frumdrög eru gerð að alþjóðlegri framtíðarskipan ættu leiðtogar einnig 
að íhuga hvernig nálgast eigi stjórnun á breiðum grundvelli. Lausnin þarf ekki að felast í 
einu sérstöku viðurkenndu stjórnarformi heldur gæti hún falið í sér sættir og samræmt 
þá heilbrigðu þætti sem hægt er að finna í þeim öllum. 

Alríkiskerfið er til dæmis eitt þeirra stjórnunarlíkana, sem staðist hafa tímans tönn 
og gæti rúmað fjölbreytileika heimsins innan eins og sama ramma. Stefna 
sambandsstjórnar hefur reynst virk við að draga úr miðstýringu og dreifa ákvarðanatöku 
í stórum, flóknum og ósamstæðum ríkjum, samtímis sem hún viðheldur ákveðnu stigi 
heildareiningar og stöðugleika. Annað líkan sem er vert að íhuga er samveldið sem í 
alþjóðasamhengi myndi taka hagsmuni heildarinnar fram yfir hagsmuni einstakra þjóða. 

Sérstaka aðgætni ætti að sýna við hönnun alþjóðaskipulags svo það úrkynjist ekki 
með tímanum í einhvers konar harðstjórn, fámennisstjórn eða veldi lýðskrumara sem 
spilla lífi og stjórnarfari þeirra pólitísku stofnana sem mynda kerfið.  

Þegar endurskoðun fyrsta áratugarins fór fram á stofnskrá Sameinuðu þjóðanna árið 
1955, afhenti Alþjóðlega bahá’í samfélagið Sameinuðu þjóðunum yfirlýsingu sem var 
byggð á hugmyndum, sem Bahá’u’lláh hafði sett fram nær einni öld áður. „Hugmynd 
bahá’ía um heimsskipulag er skilgreint þannig: Mynda verður yfirríki og í þess þágu 
munu allar þjóðir afsala sér sérhverju tilkalli til stríðsreksturs, tiltekinna réttinda til 
skattheimtu og öllum rétti til viðhalds vopnabúnaðar nema til þess að halda uppi lögum 
og reglu innan landamæra sinna. Slíkt ríki verður að hafa með höndum alþjóðlegt 
framkvæmdavald sem hefur fullt og óskorað umboð til að koma lögum yfir sérhvern 
þvermóðskufullan meðlim samveldisins; heimsþing sem kosið er til af þjóðunum og kjör 
þingmanna samþykkt af ríkisstjórnum viðkomandi landa; og hæstarétt sem fellir 
bindandi dóma, jafnvel í tilvikum þar sem málsaðilar hafa ekki samþykkt að mál þeirra 
yrðu lögð fyrir.“11 

Þótt við trúum því að þessi framsetning á heimsstjórnun sé hvorutveggja í senn 
endanlegur skjólgarður og óhjákvæmileg forlög mannkynsins, viðurkennum við að hún 
felur í sér langtímasýn á heimssamfélagið. Með hliðsjón af brýnni þörf ríkjandi ástands, 
þarf heimurinn á að halda djörfum, raunhæfum og framkvæmanlegum áætlunum sem 
gera annað og meira en að innblása framtíðarsýn. En ef við einbeitum okkur að 



heildarmyndinni, rís engu að síður skýr og samhangandi stefna fyrir þroskavænlegar 
breytingar úr díki mótsagnakenndra skoðana og kenninga.  

III. Skilgreining á hlutverki SÞ innan upprennandi alþjóðaskipulags 

Sameinuðu þjóðirnar voru meginstoð þess alþjóðlega kerfis sem sigurvegarar seinni 
heimsstyrjaldarinnar sköpuðu. Á áratugum hugmyndafræðilegra átaka milli austurs og 
vesturs voru þær vettvangur alþjóðlegra viðræðna. Með árunum hefur umboð þeirra 
verið aukið og felst ekki aðeins í setningu alþjóðlegra mælikvarða eða félagslegri og 
efnahagslegri þróunaraðstoð heldur einnig í friðargæslu á mörgum meginlöndum. 

Á sama tíma hefur gjörtæk breyting orðið á pólitísku landslagi heimsins. Þegar SÞ 
tóku til starfa voru til um 50 sjálfstæð ríki. Nú eru þau ekki færri en 185. Í lok seinni 
heimstyrjaldarinnar voru ríkisstjórnir í aðalhlutverki á leiksviði heimsins. Í dag hafa 
vaxandi áhrif borgaralegra félagasamtaka og fjölþjóðlegra fyrirtækja skapað 
margbrotnara pólitískt landslag. 

Þótt hlutverk Sameinuðu þjóðanna verði stöðugt flóknara, er uppbygging þeirra að 
meira eða minna leyti hin sama og þeirra nýju alþjóðlegu samtaka sem voru sköpuð fyrir 
um það bil hálfri öld. Engan þarf því að undra þótt fimmtugsafmælið hafi orðið tilefni 
nýrra umræðna um getu þeirra til að horfast í augu við pólitískan veruleika 21. 
aldarinnar. Því miður hefur borið miklu meira á lasti en lofi í þessari umræðu. 

Mestöll gagnrýni sem beint er að starfsemi Sameinuðu þjóðanna byggist á 
samanburði við starf leiðandi samtaka í einkageiranum eða tekur mið af mælikvörðum 
sem byggðust á þeim uppskrúfuðu væntingum sem menn gerðu sér í upphafi. Þótt 
einhver sértækur samanburður geti komið að gagni við að auka skilvirkni Sameinuðu 
þjóðanna er almennari samanburður af þessu tagi í höfuðatriðum ósanngjarn. 
Sameinuðu þjóðirnar skortir ekki aðeins skýrt afmarkað valdsvið heldur einnig 
nauðsynleg úrræði til að bregðast við, í flestum tilvikum, svo að gagni megi koma. 
Ásakanir um mistök og vanrækslu SÞ eru í raun dómsáfelling yfir aðildarríkjunum 
sjálfum. 

Ef Sameinuðu þjóðirnar eru dæmdar í einangrun frá þeim veruleika sem þær starfa í, 
mun okkur ætíð virðast aðgerðir þeirra skila litlum árangri. En ef litið er á þær sem þátt í 
stærra þróunarferli alþjóðlegs skipulags, mun hið skarpa kastljós greiningar færast af 
mistökum og vanköntum SÞ yfir á sigra þeirra og afrek. Þeim sem temja sér hugarfar 
framþróunar, er þessi byrjunarreynsla af Sameinuðu þjóðunum mikil uppspretta 
lærdóms um framtíðarhlutverk þeirra í alþjóðastjórnun. 

Hugarfar framþróunar felur í sér getu til að sjá fyrir sér stofnun yfir langt tímaskeið, 
greina eðlislæga möguleika hennar til þróunar, koma auga á reglurnar sem liggja til 
grundvallar vexti hennar, setja fram áhrifamiklar áætlanir um skammtíma aðgerðir og 
jafnvel sjá fyrir róttæk rof sem kunna að verða á vegi hennar. 

Ef Sameinuðu þjóðirnar eru skoðaðar frá þessum sjónarhóli koma í ljós 
þýðingarmikil tækifæri til að styrkja núverandi kerfi án þess að endurskipuleggja þurfi 
aðalstofnanir þeirra eða umbylta kjarnaferlum þeirra. Reyndar teljum við að engar 
tillögur til úrbóta á Sameinuðu þjóðunum geti komið að liði nema þær hafi innra 
samhengi og stýri SÞ eftir áætlaðri þróunarbraut í átt til auðkennilegs og viðeigandi 
hlutverks innan framtíðar alþjóðaskipulags. 

Við trúum því að sambland tillagna sem lýst er í þessu skjali geti uppfyllt þessi 
skilyrði og að upptaka þeirra yrði hófsamlegt en þýðingarmikið skref í átt að réttlátara 
heimsskipulagi.12 



A. Endurlífgun Allsherjarþingsins 
Sérhvert stjórnkerfi byggir á þeirri meginreglu að lög skuli ráða og sú 

grundvallarstofnun sem lögin setur er löggjafarsamkundan. Þótt svæðisbundin og 
þjóðleg lög séu yfirleitt virt, hefur ótti og tortryggni oft mótað viðhorf manna til 
svæðisbundinna og alþjóðlegra löggjafarþinga. 

Skeytum hefur auk þess verið beint að Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fyrir 
gagnsleysi þess. Þótt sumar þeirra ásakana sem beint er gegn því séu óréttmætar, eru að 
minnsta kosti tvenns konar ágallar sem koma í veg fyrir að Allsherjarþingið geti haft 
áhrif. 

Í fyrsta lagi leggur ríkjandi skipulag óeðlilega áherslu á forræði þjóðríkisins, og 
afleiðingin er undarlegt sambland af stjórnleysi og íhaldssemi. Í endurskipulögðu kerfi 
Sameinuðu þjóðanna þarf löggjafavaldið og kosningafyrirkomulag þess að endurspegla 
þjóðir jarðarinnar jafnt sem þjóðríki.13 

Í öðru lagi eru ályktanir Allsherjarþingsins ekki bindandi nema hvert aðildarríki fyrir 
sig staðfesti þær sem sáttmála. Ef ríkjandi kerfi, sem setur fullveldi þjóðríkisins öllu ofar 
á að víkja fyrir kerfi sem getur einbeitt sér að hagsmunum eins samtengds mannkyns, 
verða ályktanir Allsherjarþingsins – innan afmarkaðra málasviða – að öðlast lagagildi, 
smám saman, með ákvæðum sem lúta bæði að framkvæmd og refsiaðgerðum. 

Þessir tveir ágallar eru nátengdir þar sem meirihluti þjóða heimsins, sem tortryggja 
og óttast heimsstjórn, er ekki líklegur til að skjóta málum til alþjóðlegrar stofnunar nema 
hún tryggi sjálf betra jafnvægi milli þeirra.14 

Eigi að síður eru, til skemmri tíma litið, fimm leiðir færar til að styrkja 
Allsherjarþingið, bæta orðstír þess og aðlaga það stefnu til lengri tíma. 

1. Hertar lágmarkskröfur fyrir aðild 
Lágmarkskröfur sem gera verður til framferðis ríkisstjórnar gagnvart þjóð sinni hafa 

verið skýrt skilgreindar í mannréttindayfirlýsingunni og síðari alþjóðlegum sáttmálum, 
sem sameiginlega ganga undir nafninu Alþjóðlega mannréttindayfirlýsingin. 

Án óhaggandi skuldbindingar við reglulegar, leynilegar og almennar kosningar, 
tjáningarfrelsi og önnur áþekk mannréttindi, hindrar aðildarríki virka og vitsmunalega 
þátttöku mikils meirihluta þegna sinna í málefnum eigin samfélags. 

Við leggjum til að beita skuli þau aðildarríki viðurlögum, sem óvirða þessa 
mælikvarða. Á sama hátt ætti að neita þjóðum, sem leita viðurkenningar, um aðild 
þangað til þær hafa opinskátt samþykkt þessa mælikvarða eða sýna merkjanlega 
viðleitni í þá veru. 

2. Skipun nefndar til að kanna landamæri 
Óútkljáðar landamæradeilur halda áfram að vera meiri háttar uppspretta átaka og 

styrjalda og skýrir það hversu brýn þörf er á almennu samkomulagi um landamörk milli 
þjóða. Slíka sáttmála er aðeins hægt að gera að lokinni könnun á þeim 
geðþóttaákvörðunum sem lágu að baki upprunalegri skilgreiningu margra þjóðríkja og á 
öllum útistandandi kröfum þjóða og þjóðarbrota. 

Í stað þess að vísa slíkum kröfum til heimsdómstóls, teljum við heppilegra að stofna 
sérstaka alþjóðlega umboðsnefnd til að fara í saumana á öllum kröfum, sem varða 
alþjóðleg landamæri og gera tillögur til aðgerða að lokinni vandlegri rannsókn 
málavaxta.15 Þannig gæti orðið til kerfi sem varaði við vaxandi spennu milli borgaralegra 
hópa eða þjóðernisminnihluta og lægi til grundvallar mati á stríðsógnum við aðstæður 
sem hægt væri að leysa tímabundið með diplómatískum leiðum.  



Til að stofna raunverulegt samfélag þjóðanna til langs tíma er nauðsynlegt að leysa 
endanlega allan ágreining um landamæri. Þessi könnun myndi þjóna þeim tilgangi. 

3. Leitað að nýjum rekstrargrund velli 
Árlegur fjárlagahalli knýr Sameinuðu þjóðirnar inn í kreppustjórnarhugarfar. 

Orsökin er fyrst og fremst tregða nokkurra aðildarríkja við að greiða almenn aðildargjöld 
sín tímanlega, auk þess sem vald skortir til að innheimta vexti sem safnast upp vegna 
þessara tafa. Við þetta bætist enn óskilvirkni skrifræðis í hluta starfseminnar. 

Frjáls framlög aðildarríkja verða aldrei trúverðug aðferð til að fjármagna alþjóðlega 
stofnun. Finna verður öflugar leiðir til tekjuöflunar svo að SÞ geti starfað með eðlilegum 
hætti. Við leggjum til að þegar verði myndaður átakshópur sérfræðinga til að hefja 
alhliða og gagntæka leit að lausnum. 

Þegar valkostir eru skoðaðir, ætti átakshópurinn að hafa nokkrar grundvallarreglur í 
huga. Í fyrsta lagi ættu þjóðir sem ekki hafa þar atkvæðisrétt ekki að greiða til SÞ. Í öðru 
lagi ættu greiðslur, í nafni sanngirni og réttlætis, að vera stigbundnar. Í þriðja lagi ætti 
að finna leiðir til að hvetja til frjálsra framlaga frá einstaklingum og samfélögum.16 

4. Skuldbinding gagnvart alþjóðahjálpartungumáli og sameiginlegu skrifletri 
Sex opinber tungumál eru nú notuð innan vébanda Sameinuðu þjóðanna. Stofnunin 

myndi hagnast verulega á því að velja annað hvort eitt lifandi tungumál eða skapa nýtt 
sem nota ætti sem hjálpartungumál á vettvangi þess. Margir hópar hafa lengi mælt með 
að slíkt skref yrði stigið, allt frá esperantistum til Alþjóðlega bahá’í samfélagsins sjálfs.17 
Auk þess að spara fé og einfalda starfsreglur, myndi slík ráðstöfun í ríkum mæli stuðla 
að anda einingar. 

Við leggjum til að skipuð verði háttsett nefnd, skipuð meðlimum ýmissa svæða og 
viðeigandi málasviða, þar á meðal málvísindamönnum, hagfræðingum, 
félagsvísindamönnum og fulltrúum menntunar og fjölmiðla til að hefja vandlega könnun 
á málefnum alþjóða hjálpartungumáls og upptöku sameiginlegs skrifleturs. 

Við sjáum fyrir að heimurinn hljóti að endingu, með allsherjarsamþykki, að taka upp 
hjálpartungumál og skrifletur sem kennt verður í skólum um allan heim auk þjóðtungu 
hvers lands. Tilgangurinn er að auðvelda umskipti í heimssamfélag með því að bæta 
samskipti þjóða, draga úr stjórnunarkostnaði fyrirtækja, ríkisstjórna og annarra sem 
taka þátt í hnattrænu framtaki og yfirleitt að hlú að betri tengslum milli allra meðlima í 
fjölskyldu mannsins.18 

Þessa tillögu ætti að skilja þröngum skilningi. Hún gerir ekki á nokkurn hátt ráð fyrir 
hnignun nokkurs lifandi tungumáls eða menningar. 

5. Könnun á möguleikum einnar alþjóðamyntar 
Þörfin fyrir að taka upp heimsmynt sem ómissandi þátt í sameiningu heimshagkerfis 

er augljós. Meðal annars telja hagfræðingar að ein mynt muni koma í veg fyrir 
spákaupmennsku og ófyrirsjáanlegar markaðssveiflur, stuðla að tekju- og verðjöfnun um 
allan heim og þannig hafa í för með sér umtalsverðan sparnað.19 

Möguleikinn á sparnaði mun ekki leiða til framkvæmda nema fyrir liggi mjög 
sannfærandi málsgögn sem svari áhyggjuefnum og vafaatriðum í hugum 
efasemdarmanna og þeim sé fylgt eftir af trúverðugri framkvæmdaáætlun. Við leggjum 
til að skipuð verði stjórnarnefnd hæfustu þjóðarleiðtoga, háskóla- og atvinnumanna til 
að hefja tafarlausa könnun á efnahagslegu gagni og pólitískum kostnaði við eina mynt 
og til að setja fram kenningar um hvernig megi hefja framkvæmd þessa máls. 



B. Þróun innihaldsríks framkvæmdavalds 
Á sviði alþjóðamála snertir mikilvægasti einstaki starfsvettvangurinn framkvæmd 

sameiginlegs öryggissáttmála.20 
Sameiginlegt öryggi felur í sér bindandi sáttmála meðal þjóðanna um að þær bregðist 

einhuga við ógnunum við heildina. Skilvirkni sáttmálans er undir því komin að hve 
miklu leyti meðlimirnir skuldbinda sig í þágu almennra hagsmuna, jafnvel þótt þjóðirnar 
séu knúnar af upplýstum eiginhagsmunum. 

Innan Sameinuðu þjóðanna er framkvæmdastarfið að miklu leyti í höndum 
Öryggisráðsins en öðrum störfum framkvæmdavaldsins er deilt með 
framkvæmdastjórninni. Báðir aðilar eru hindraðir í að uppfylla tilskilin hlutverk sín. 
Öryggisráðið er ekki í stakk búið að grípa til afgerandi aðgerða. Framkvæmdastjórnin er 
undir þrýstingi flókinna krafna aðildarríkjanna. 

Til skamms tíma litið eru fjórar raunhæfar ráðstafanir mögulegar til að styrkja 
framkvæmdahlutverkið innan Sameinuðu þjóðanna. 

1. Takmörkun á beitingu neitunarvalds 
Upphaflegt áform með því að veita fimm fastafulltrúum neitunarvald í stofnskrá SÞ, 

var að koma í veg fyrir að Öryggisráðið heimilaði hernaðaraðgerðir gegn fastafulltrúa 
eða krefðist beitingar á herafla hans gegn vilja hans.21 Raunin er sú að frá og með kalda 
stríðinu hefur neitunarvaldi ítrekað verið beitt af ástæðum sem varða svæðis- eða 
þjóðaröryggi. 

Í tillögum sínum frá 1955 um endurbætur á SÞ, færði Alþjóðlega bahá’í samfélagið 
rök fyrir stigbundnu fráhvarfi frá hugmyndinni um „fastafulltrúa“ og „neitunarvald“ 
þegar traust á Öryggisráðinu ykist. Í dag, fjörutíu árum síðar, ítrekum við þessa afstöðu. 
Þó leggjum við einnig til að á breytingarskeiðinu verði ráðstafanir gerðar til að takmarka 
beitingu neitunarvalds þannig að það endurspegli upprunalegt áform stofnskrárinnar. 

2. Heimild til sértækra hernaðaraðgerða 
Til að styðja friðargæslustarf Sameinuðu þjóðanna og auka trúverðugleika ályktana 

Öryggisráðsins ætti að stofna alþjóðlegan herafla.22 Trúnað hans við SÞ og sjálfstæði 
hans frá þjóðarhagsmunum verður að tryggja. Framkvæmdastjóri SÞ ætti að fara með 
yfirstjórn slíks alvopnaðs herafla undir umsjá Öryggisráðsins. Allsherjarþingið ætti hins 
vegar að ákveða hvernig hann verður fjármagnaður. Þegar slíkum herafla yrði komið á 
fót, myndi framkvæmdastjórinn leitast við að fá hæft starfslið frá öllum svæðum heims. 

Ef rétt er að þessu staðið, myndi þessi herafli einnig veita öryggiskennd sem gæti 
orðið hvatning til þess að hafin yrði allsherjarafvopnun og þannig gert kleift að setja 
bann við öllum eyðingarvopnum.23 Auk þess myndi skilningur vaxa smám saman á því 
að samkvæmt meginreglu sameiginlegs öryggis þurfa ríki aðeins að viðhalda 
vopnabúnaði, sem nægir til þeirra eigin varna og til að halda uppi innri reglu. 

Stíga má tafarlaust skref í átt til stofnunar slíks herafla með því að heimila ríkjandi 
kerfi sértækra aðgerða að koma upp vísi að svæðisherafla sem hægt væri að beita 
tafarlaust í kreppu. 

3. Hugmyndum um sameiginlegt öryggi beitt til lausnar öðrum vandamálum 
hnattrænnar sameignar 

Þótt meginregla sameiginlegs öryggis hafi upphaflega orðið til í samhengi 
hernaðarógnunar, telja sumir að henni megi nú beita gagnvart öllum ógnunum sem 
kunna að virðast svæðisbundnar, en eru í raun afleiðing af flóknu hruni ríkjandi 



heimsskipulags. Þessar ógnanir varða meðal annars alþjóðlega eiturlyfjasölu, 
matvælaöryggi og nýjar farsóttir.24 

Við teljum að setja verði þetta málefni á dagskrá þess leiðtogafundar sem við höfum 
lagt til að verði haldinn. Hins vegar er ólíklegt að víðtæk skilgreining á sameiginlegu 
öryggi mundi fyrirbyggja grundvallarorsakir hernaðarstefnu. 

4. Árangursríkar SÞ stofnanir með sjálfstætt framkvæmdahlutverk 
Sum óháðari samtök innan fjölskyldu SÞ, svo sem Alþjóðlegi barnahjálparsjóðurinn, 

Alþjóðaflugmálastofnunin, Alþjóða póstsambandið, Alþjóða símamálastofnunin, Alþjóða 
vinnumálasambandið og Heilbrigðismálastofnunin hafa náð framúrskarandi árangri á 
mikilvægum sviðum sem tengjast alþjóðlegum hagsmunum. 

Yfirleitt hafa þessi samtök sitt eigið óháða framkvæmdahlutverk. Sjálfstæði þeirra 
ætti að viðhalda og styrkja sem hluta af alþjóðlega framkvæmdavaldinu.25 

C. Styrktur alþjóðadómstóll 
Í sérhverju stjórnkerfi er nauðsyn á sterku dómsvaldi til að tempra vald annarra 

deilda og til að skilgreina, kunngera, vernda og framfylgja réttlæti. Hvötin til að skapa 
réttlát samfélög hefur verið meðal grundvallarafla sögunnar26 – og ekki er hægt að renna 
stoðum undir varanlega heimssiðmenningu nema hún sé tryggilega grunduð á 
meginreglu réttlætis. 

Réttlæti er eitt þeirra afla sem geta breytt vaknandi vitund um einingu mannkyns í 
sameiginlegan vilja sem hægt er að byggja með trausti á nauðsynlegum formgerðum 
heimssamfélags. Á öld þar sem þjóðir heims fá, í vaxandi mæli, aðgang að hvers kyns 
upplýsingum og fjölbreyttum hugmyndum mun réttlætið gera sig gildandi sem 
stjórnunarregla árangursríks þjóðskipulags. 

Á sviði einstaklingsins er réttlæti eiginleiki í mannssálinni sem gerir sérhverjum 
manni kleift að greina sannleika frá falsi. Í augsýn Guðs, segir Bahá’u’lláh, er réttlætið 
„ástfólgnast alls“ því það gerir sérhverjum einstaklingi kleift að sjá með sínum eigin 
augum fremur en augum annarra, að þekkja af sinni eigin þekkingu fremur en þekkingu 
náunga síns eða hópsins sem hann tilheyrir. 

Á sviði hópsins er umhyggja fyrir réttlætinu óhjákvæmileg leiðarsnúra í 
sameiginlegri ákvarðanatöku vegna þess að það er eina færa leiðin til að skapa einingu í 
hugsun og framkvæmd. Hún hvetur ekki til þess refsianda sem hefur oft gengið undir 
nafni hennar á liðnum öldum, heldur er hún raunhæf tjáning þeirrar vitundar að á 
mannlegum þroskaferli eru hagsmunir einstaklings og samfélags óaðskiljanlegir. Að því 
marki sem réttlæti verður leiðarsnúra í mannlegum samskiptum, er hvatt til 
samráðsanda sem leyfir að möguleikar séu skoðaðir hlutlægt og viðeigandi leiðir til 
aðgerða valdar. Í slíku andrúmslofti er stöðug tilhneiging til fláttskapar og flokkadrátta 
miklu ólíklegri til að hafa áhrif á ákvarðanatökuna. 

Slík réttlætishugmynd mun smám saman styrkjast þegar skilningur vex á þeirri 
staðreynd að í heimi okkar eru hagsmunir einstaklings og samfélags samtvinnaðir og 
óaðskiljanlegir. Í þessu samhengi er réttlæti þráðurinn sem verður að samtvinnast mati á 
öllum mannlegum samskiptum, hvort heldur er innan fjölskyldunnar, í næsta nágrenni 
eða á heimsvettvangi. 

Við teljum að í núverandi kerfi Sameinuðu þjóðanna sé grundvöllur fyrir styrktan 
alþjóðadómstól. Alþjóðadómstóllinn, sem var stofnaður 1945 sem aðaldómsstóll SÞ, hefur 
marga jákvæða þætti. Ríkjandi kerfi fyrir val á dómurum reynir til dæmis að skapa 
dómstól sem er fulltrúi fyrir breitt svið þjóða, svæða og dómskerfa.27 



Meginvankantar dómstólsins eru þeir að hann skortir myndugleika til að fella 
bindandi dóma nema í þeim tilvikum þar sem ríki hafa fyrir fram skuldbundið sig til að 
hlíta ákvörðunum hans. Án lögsögu skortir dómstólinn vald til að útdeila réttlæti.28 Með 
tímanum kunna ákvarðanir heimsdómstólsins að verða bindandi fyrir öll ríki; hins vegar 
má til skemmri tíma litið styrkja dómstólinn með tveimur öðrum ráðstöfunum. 

1. Útvíkkun á lögsögu dómstólsins 
Eins og nú standa sakir takmarkast lögsaga dómstólsins við fáeina málaflokka, og 

aðeins ríki hafa leyfi til að skjóta til hans málum. Við leggjum til að auk aðildarríkjanna 
fái aðrar stofnanir SÞ rétt til að vísa málum til dómstólsins. 

2. Samræming á sérhæfðum dómstólum 
Alþjóðadómstóllinn ætti að vera regnhlífardómstóll fyrir nýja og núverandi sérhæfða 

dómstóla, sem dæma og útkljá með gerðardómi á afmörkuðum sviðum alþjóðamála. 
Frumþætti sameinaðs kerfis má þegar finna í sérhæfðum gerðardómstólum sem fjalla 

um málefni eins og viðskipti og flutninga og í tillögum um stofnanir eins og Alþjóðalega 
stríðsglæpadómstólinn og undirdómstól í umhverfismálum. Önnur málasvið sem kynni 
að þurfa að takast á við undir slíku kerfi mundu verða dómstólar fyrir alþjóðlega 
hermdarverkastarfsemi og eiturlyfjasölu.  

IV. Afl einstaklingsins leyst úr læðingi: Ögrun upprennandi 
heimsskipulags 

Frumtilgangur stjórnstofnana á öllum stigum er framþróun mannlegrar 
siðmenningar. Þessu markmiði er erfitt að ná án innblásinnar og vitsmunalegrar 
þátttöku alls þorra mannkyns í lífi og málefnum samfélagsins. 

Meginhlutverk alþjóðlegra samtaka hefur verið að byggja upp stofnanir og skapa 
samfélag þjóða. Frá sögulegu sjónarmiði hafa þær verið fjarlægar huga og hjarta alls 
almennings. Langflestir menn eru aðskildir vettvangi alþjóðamála með mörgum 
stjórnstigum og umfjöllun fjölmiðla um slík mál rugla þá í ríminu. Þeir hafa því ekki enn 
fengið náin kynni af stofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum. Aðeins þeir einstaklingar 
sem hafa einhverja persónulega nánd við alþjóðavettvang, til dæmis með starfi í 
borgaralegum samtökum, virðast geta samkennt sig þessum stofnunum. 

Það kann að virðast mótsagnakennt að alþjóðlegar stofnanir geta ekki þróast í virkt 
og fullþroska stjórntæki og uppfyllt þann frumtilgang sinn að þróa mannlega 
siðmenningu, ef þær viðurkenna ekki og efla gagnkvæm tengsl við allan almenning. Slík 
viðurkenning mundi koma af stað jákvæðri hringrás gagnkvæms trausts og stuðnings 
sem mundi flýta fyrir umskiptum til nýrrar heimsskipunar. 

Verkefnin sem felast í þróun hnattræns samfélags kalla á hæfnisstig sem eru langt 
handan þess sem mannkynið fram til þessa hefur getað tekist á hendur. Að ná þessum 
áföngum útheimtir að sérhver einstaklingur fái miklu betri tækifæri til að afla sér 
þekkingar en nú er. Alþjóðlegum stofnunum mun takast að laða fram og stýra getu sem 
fólgin er í þjóðum heimsins að svo miklu leyti sem meðferð þeirra á valdi temprast af 
þeirri skyldu sem á þeim hvílir að vinna trúnað, virðingu og heilshugar stuðning þeirra 
sem þær hafa tekið að sér að stjórna. Þær verða einnig að hafa fullt samráð við alla þá 
sem eiga hagsmuna að gæta. 

Einstaklingar sem sýna þessum stofnunum trúnað og virðingu munu fyrir sitt leyti 
krefjast þess að ríkisstjórnir þeirra auki stuðning sinn, bæði pólitískan og efnahagslegan, 



við alþjóðaskipulagið. Þetta þýðir að með auknum áhrifum og völdum verða alþjóðlegu 
stofnanirnar betur í stakk búnar til að takast á hendur frekari framkvæmdir til að stofna 
lögmætt og skilvirkt heimsskipulag. 

Með ráðstöfunum sem gerðar eru til að styrkja innviði sína verða Sameinuðu 
þjóðirnar að hafa frumkvæði að átaki sem leysir úr læðingi aflið sem blundar í öllum 
mönnum til þátttöku í þessu hvetjandi ferli. Til að þetta geti orðið verður að leggja 
sérstaka áherslu á vissa málaflokka sem hraða þróun einstaklings og samfélags. Meðal 
þeirra eru fjögur forgangsatriði: að stuðla að efnahagsþróun, slá vörð um mannréttindi, 
efla stöðu kvenna og leggja áherslu á siðræna þróun. Þessi mál eru svo nátengd 
framþróun menningar að þau ættu að verða hluti af dagskrá Sameinuðu þjóðanna. 

A. Stuðlað að efnahagsþróun 
Efnahagslegar þróunaráætlanir sem SÞ, Alþjóðabankinn og fjöldi ríkisstjórna hafa 

beitt sér fyrir á síðustu fimmtíu árum, hafa ekki náð tilætluðum árangri hversu einlæg 
sem áformin voru í hugsun og framkvæmd. Í miklum hluta heims hefur bilið milli ríkra 
og fátækra víkkað og eykst með viðvarandi ójöfnuði í tekjustigi. Félagsleg vandamál hafa 
ekki minnkað. Raunar hafa glæpir og sjúkdómar ekki aðeins aukist; þeir eru að komast á 
stig faraldurs og verða stöðugt torveldari viðfangs. 

Þessa misbresti er hægt að rekja til margra þátta. Meðal þeirra er röng áhersla á 
umfangsmikil verkefni og skrifræðisleg miðstýring, ósanngjarnir skilmálar 
alþjóðaverslunar, almenn spilling sem leyft hefur verið að þróast í öllu kerfinu, útilokun 
kvenna frá ákvarðanatöku á öllum stigum, almenn vangeta til að tryggja að auðlindir nái 
til hinna fátæku og ráðstöfun fjármagns, sem ætlað er til þróunarhjálpar, til kaupa á 
hergögnum. 

Þegar þessir þættir eru skoðaðir hlutlægt kemur í ljós algengur kerfisbundinn 
grundvallarágalli á núverandi viðmiðum efnahagsþróunar: oft er brugðist við efnislegum 
þörfum án þess að teknir séu með í reikninginn andlegir þættir og hreyfiafl þeirra. 

Þróun ætti ekki að rugla saman við sköpun ósjálfbærs neysluþjóðfélags. Sönn 
hagsæld felur bæði í sér andlega og efnislega velferð. Fæða, drykkur, húsaskjól og 
ákveðin efnisleg þægindi eru nauðsynleg en mannlegar verur geta ekki og munu aldrei 
geta fundið fullnægju í þessum nauðsynjum. Hana er ekki heldur að finna í árangri svo 
sem félagslegri viðurkenningu og pólitískum völdum. Að endingu geta ekki einu sinni 
vitsmunaleg afrek fullnægt dýpstu þörfum okkar. 

Það er í hungrinu í eitthvað meira, eitthvað handan okkar sjálfra, sem hægt er að 
öðlast sannan skilning á veruleika mannsandans. Þótt andleg hlið eðlis okkar myrkvist í 
daglegri baráttu fyrir efnisgæðum, er ekki lengur hægt að virða að vettugi þörf okkar 
fyrir hið yfirskilvitlega. Þannig verða sjálfbær þróunarviðmið að beinast bæði að andlegri 
eftirsókn mannanna og efnislegum þörfum þeirra og þrám. 

Menntun er besta fjárfestingin í efnahagsþróun. „Maðurinn er æðsti 
verndargripurinn. Skortur á réttri uppfræðslu hefur hins vegar svipt hann því sem 
honum er eðlislægt,“ skrifar Bahá’u’lláh. „Lítið á manninn sem námu fulla af ómetanlega 
verðmætum gimsteinum. Menntun ein saman getur afhjúpað fjársjóði hennar og gert 
mannkyninu kleift að hagnast af þeim.“29 Í menntun felst annað og meira en þekking á 
þröngu sviði eða öflun fagkunnáttu. Hún ætti í raun að vera grundvallarskilyrði þróunar, 
auka skilning á öflun þekkingar, efla vitsmuni og rökhyggju og gæða nemandann 
nauðsynlegri siðferðisvitund. 

Það er þessi alhliða sýn á eðli menntunar sem gerir fólki kleift að leggja sitt af 
mörkum til sköpunar auðs og hvetur til réttlátrar skiptingar hans.30 



Raunverulegur auður skapast þegar menn vinna störf sín, ekki aðeins í því skyni að 
afla lífsviðurværis, heldur einnig til að leggja af mörkum til þjóðfélagsins. Við teljum að 
innihaldsríkt starf sé ein af grundvallarþörfum mannssálarinnar, jafn mikilvægt 
eðlilegum þroska einstaklingsins og næringarrík fæða, hreint vatn og ferskt loft eru 
líkama hans. 

Það veldur okkur andlegu tjóni að vera öðrum háð og því eru áform sem miða 
eingöngu að endurdreifingu efnislegs auðs dæmdar til að mistakast þegar til lengdar 
lætur. Nálgast verður hugmyndir um skiptingu auðsins á virkan og réttlátan hátt. 
Raunar verður að skoða skiptingu auðs í nánu samhengi við myndun hans. 

Við setjum fram eftirfarandi tillögur til Sameinuðu þjóðanna til að stuðla að virkari 
þróun.  

1. Djörf herferð til framkvæmdar dagskrár 21 
Framkvæmdaáætlun sem samþykkt var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 

umhverfi og þróun sameinaði margs konar sjónarmið borgaralegs samfélags og 
grundvallarreglur sem eru í megindráttum ekki ósvipuð þeim sem gerð er grein fyrir í 
þessari yfirlýsingu. Því miður hafa aðildarríkin lítið gert til að hrinda í framkvæmd þeim 
aðgerðum sem lýst er í þessari áætlun. 

Ef framkvæma á markmið Dagskrár 21, gæti stórátak reynst nauðsynlegt, annars 
eðlis en þó svipað umfangs og Marshalláætlunin um endurreisn Evrópu eftir stríð. Í 
þessu tilviki yrði leitað til Alþjóðabankans og systurstofnana hans til að beita sér fyrir 
djarfri sókn í því augnamiði að flýta fyrir framkvæmdum á þjóðlegum vettvangi. Umboð 
af þessu tagi getur aðeins orðið ávöxtur ráðstefnu sem myndi svipa til fyrstu fundanna 
um Alþjóðabankann fyrir fimmtíu árum og væri tileinkuð róttækri endurskoðun á 
honum og systurstofnunum hans. Tilgangur þessarar endurskoðunar ætti að vera sá að 
veita þjóðum heims aðgang að fjármagni og úrræðum svo hægt verði að efna til 
svæðisbundinna aðgerða. Auk þess gæti ráðstefnan líka bætt dýpri málefnum hnattræns 
efnahagsöryggis við dagskrá sína með því að endurskilgreina hlutverk núverandi 
stofnana eða skapa nýjar.31 

Ef vel tekst til ætti líka að beita þessu nýja kerfi í þeim tilgangi að samræma 
framkvæmdaáætlanir, sem skilgreindar voru á nýlegri ráðstefnu um félagslega þróun. 

B. Verndun almennra mannréttinda 
Á þeim fimm áratugum sem liðnir eru síðan Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar, 

hefur skilningur aukist á nauðsyn þess að viðurkenna mannréttindi og vernda þau um 
allan heim. Þetta er forsenda þess að hægt verði að renna stoðum undir frið, félagslega 
framþróun og efnahagslega hagsæld. 

Grundvöllur alþjóðlegs samkomulags um eðli mannréttinda er hin geysimikilvæga 
mannréttindayfirlýsing, sem samþykkt var af Sameinuðu þjóðunum árið 1948 og 
skilgreind nánar í tveimur alþjóðlegum sáttmálum um borgaraleg og pólitísk réttindi og 
um mannréttindi sem eru félags-, efnahags- og menningarlegs eðlis. Auk þess er í um 75 
öðrum sáttmálum og yfirlýsingum að finna stuðning við og skilgreiningu á réttindum 
kvenna og barna ásamt trúfrelsi og réttinum til þróunar, svo fáein dæmi séu nefnd. 

Á ríkjandi stjórnarfyrirkomulagi Sameinuðu þjóðanna eru tveir meiri háttar ágallar 
hvað varðar mannréttindi: takmörkuð efni til eftirlits og áréttingar og of lítil áhersla á þá 
ábyrgð sem er samfara hvers kyns réttindum. 

Með framkvæmd mannréttinda á alþjóðavettvangi þarf að fara á svipaðan hátt og 
hernaðarárás undir sameiginlegri öryggisstjórn. Líta verður á brot á mannréttindum í 



einu ríki sem málefni þeirra allra, og leiðir til aðgerða verða að mótast af samræmdum 
viðbrögðum alls alþjóðasamfélagsins. Spurningunni um hvenær og hvernig á að skerast í 
leikinn til varnar mannréttindum er erfiðara að svara. Kröftug framkvæmd krefst þess að 
náðst hafi víðtækt hnattrænt samkomulag um hvað felist í grófu og vísvitandi broti. 

Mikilvæg skref í átt til hnattræns samkomulags voru tekin við undirbúning 
heimsráðstefnunnar um mannréttindi 1993, sem staðfesti svo ekki verður um villst að 
þau eiga alls staðar við, eru ósundurgreinanleg og innbyrðis tengd. Þar var endir 
bundinn á langvarandi deilur um mikilvægi borgaralegra og pólitískra réttinda í 
samanburði við mikilvægi samfélags-, efnahags- og menningarlegra réttinda.32 Ályktanir 
ráðstefnunnar staðfestu einnig að mannréttindi verður að halda í heiðri án tillits til 
kynþáttar, ættflokka, trúar eða þjóðernis. Þær taka til jafnréttis karla og kvenna; kveða á 
um sama rétt til frjálsrar rannsóknar, upplýsingaleitar og trúariðkunar fyrir alla 
einstaklinga heimsbyggðarinnar; og þau fela í sér rétt til allra helstu nauðþurfta svo sem 
fæðu, húsaskjóls og heilbrigðisþjónustu.33 Auk þess sem nauðsynlegt er að efla samstöðu 
og styrkja framkvæmd mannréttinda, er mikilvægt að auka skilning á þeirri staðreynd að 
sérhverjum rétti fylgir samsvarandi ábyrgð. 

Rétturinn til jafnræðis fyrir lögunum, felur til dæmis í sér þá ábyrgð að hlýðnast 
lögunum – og að gera bæði lögin og dómskerfið réttlátara. Á sviði félags- og 
efnahagsmála felur rétturinn til að giftast einnig í sér þá ábyrgð að sjá fyrir 
fjölskyldunni, uppfræða börnin og umgangast alla fjölskyldumeðlimi með virðingu.34 
Réttinn til atvinnu er ekki hægt að skilja frá þeirri ábyrgð að menn ræki skyldur sínar 
samkvæmt bestu getu. Í víðasta skilningi felur hugmyndin um allsherjar mannréttindi í 
sér ábyrgð gagnvart mannkyninu í heild. 

Þótt það sé að endingu undir hverjum og einum komið að uppfylla ábyrgð sína á 
sérhverju þessara sviða, er það á valdi alþjóðlegra stofnana að vernda tilsvarandi 
mannréttindi. Við leggjum til að strax verði gripið til eftirfarandi aðgerða. 

1. Styrking á kerfi SÞ fyrir eftirlit, framkvæmd og áréttingu 
Kerfi SÞ fyrir framkvæmd og eftirlit með því að ríkisstjórnir haldi alþjóðasáttmála er 

ekki nægilega skilvirkt. Mannréttindamiðstöðin hefur á að skipa takmörkuðu sérhæfðu 
starfsliði sem stendur í ströngu við að hafa eftirlit með að ríki uppfylli alla þá sáttmála 
sem þau hafa staðfest. 

Við teljum að auka verði að miklum mun það fjármagn og mannafla sem þessi 
miðstöð hefur til umráða ef hún á að geta sinnt skyldum sínum. 

2. Hvatt til allsherjar staðfestingar á alþjóðlegum sáttmálum um mannréttindi 
Þar sem staðfesting á alþjóðasáttmálum um mannréttindi skyldar aðildarríkin til að 

halda þá, þótt eftirlit með framkvæmd sé í raun erfitt, gætu framkvæmdastjóri og allar 
stofnanir SÞ leitað leiða til að hvetja aðildarríkin til aðgerða á þessu sviði. Í raun gæti það 
reynst mjög hvetjandi ef Allsherjarþingið setti mjög ákveðin tímamörk fyrir 
allsherjarstaðfestingu. 

3. Tryggð virðing fyrir eftirlitsstofnunum SÞ sem varða mannréttindi 
Þar sem umboð eftirlitsstofnana með mannréttindum er mjög alvarlegs eðlis, þurfa 

SÞ að fylgjast sérstaklega með því viðhorfi, sem uppbygging og ferli þessara 
umboðsskrifstofa skapar, ætíð staðráðnar í að finna lausn á vafaatriðum. 

Við teljum að á tilnefningarferlinu væri skynsamlegt að kanna hæfni aðildarríkja sem 
eiga fulltrúa í áberandi stöðum og að útiloka sérhvert það aðildarríki frá kosningu til 
mannréttindanefndarinnar og annarra eftirlitsstofnana sem ekki hefur enn staðfest 



alþjóðasáttmálana. Meðan þessi aðildarríki gætu enn verið fyllilega fær um að taka þátt í 
viðræðum, mundi þetta vernda SÞ fyrir hugsanlegum vandræðum og vafasömum 
aðstæðum. 

Við teljum að eina undantekningu megi gera við ofangreinda reglu. Ekki ætti að 
útiloka aðildarríki frá kosningu í áberandi stöður, sem ekki eru undir eftirliti SÞ og sem 
hafa nægilega vernd grundvallarmannréttinda innbyggða í stjórnarskrár sínar, en hafa af 
innri pólitískum ástæðum ekki getað lokið staðfestingarferlinu. 

Loks gæti virst skynsamlegt að aðildarríki sem hafa staðfest alþjóðasáttmála en eru 
undir eftirliti vegna stórfelldra mannréttindabrota væru dæmd vanhæf til að gegna 
embættum á ráðstefnum og öðrum samkomum mannréttindanefndarinnar. Þetta myndi 
koma í veg fyrir að menn teldu almennt að um hreinan skrípaleik væri að ræða. 

C. Stuðlað að bættri stöðu kvenna 
Sköpun friðsamrar og sjálfbærrar heimssiðmenningar er útilokuð án fullrar þátttöku 

kvenna á öllum sviðum mannlegra framkvæmda.35 Þótt þessi tillaga njóti vaxandi 
stuðnings, er sá stuðningur meira í orði en á borði. 

Það er kominn tími til þess að stofnanir heimsins, sem aðallega lúta stjórn 
karlmanna, beiti áhrifum sín til að stuðla að kerfisbundinni þátttöku kvenna í stjórnun, 
ekki af yfirlæti eða með tilfinningu fórnarlundar heldur í þeirri trú að framlag kvenna sé 
nauðsynlegt til þess að samfélagið taki framförum.36 Aðeins þegar framlag kvenna er virt 
að verðleikum verður þess leitað og það ofið inn í samfélagsmynstrið. Árangurinn verður 
friðsælli, yfirvegaðri, réttlátari og hagsælli siðmenning.37 

Augljós líffræðilegur munur á kynjunum þarf ekki að stuðla að misrétti eða óeiningu. 
Frekar er hér um gagnkvæma uppfyllingu að ræða. Ef hlutverk kvenna sem mæðra er 
réttilega metið, verður verk þeirra við að þroska og uppfræða börnin virt og réttilega 
umbunað. Einnig ætti að viðurkenna að barnsburðarhlutverkið minnkar ekki hæfni til 
forystu eða grefur undan vitsmunalegri, vísindalegri eða skapandi hæfni. Í raun kann 
það að auka hana. 

Við teljum að framfarir á fáeinum mikilvægum vígstöðum myndu hafa mest áhrif á 
stöðu kvenna. Við viljum koma á framfæri eftirfarandi sjónarmiðum sem eru 
grundvöllurinn að þeim tillögum sem fylgja á eftir.  

Fyrst og fremst verður að uppræta ofbeldi gagnvart konum og stúlkum, eitt 
blygðunarlausasta og útbreiddasta mannréttindabrot sem til er. Ofbeldi hefur verið 
viðvarandi ástand fyrir margar konur um allan heim án tillits til hörundslitar, stéttar eða 
menntunar. Í mörgum samfélögum gerir hefðbundin trú á að konur séu annars flokks 
borgarar eða byrði, þær að auðveldum skotspæni reiði og skaprauna. Jafnvel ákveðin 
lagaúrræði og leiðir til aðgerða munu hafa lítil áhrif nema þeim fylgi breyting á viðhorfi 
karlmanna. Konur munu ekki verða óhultar uns ný samfélagssamviska nær tökum, 
samviska sem mun valda því að yfirlætislegt viðhorf til kvenna, hvað þá hvers konar 
líkamlegt ofbeldi, verður tilefni djúprar smánar. 

Í öðru lagi verður fjölskyldan áfram hornsteinn samfélagsins og hegðun sem þar er 
höfð fyrir börnum verður varpað yfir á samskipti á öllum öðrum stigum samfélagsins. 
Þess vegna verða meðlimir fjölskyldunnar að umbreytast þannig að meginregla jafnréttis 
karla og kvenna sé þeim innrætt og gerð eðlislæg. Ef bönd ástar og einingar styrkja 
fjölskyldutengsl, mun áhrifanna gæta utan fjölskyldunnar og hafa áhrif á samfélagið í 
heild. 

Í þriðja lagi má benda á, að þótt heildarmarkmið sérhvers samfélags ætti að vera að 
uppfræða alla þegna sína, er á þessu stigi í mannkynssögunni mest þörf fyrir menntun 



kvenna og stúlkna.38 Í meira en tuttugu ár hafa rannsóknir sýnt staðfastlega fram á það, 
að af öllum þeim fjárfestingum sem völ er á, skilar menntun kvenna og stúlkna sér best 
til aukinnar félagslegrar þróunar, upprætingar fátæktar og þjóðfélagsframfara.39 

Í fjórða lagi verður hnattræn umræða um hlutverk karla og kvenna að stuðla að 
viðurkenningu á því að bæði kynin bæta hvert annað upp af nauðsyn. Því að munurinn á 
þeim er eðlileg tjáning á nauðsyn þess að karlmenn og konur vinni saman til að þróa 
siðmenninguna ekki síður en til að viðhalda mannkyninu. Slíkur munur er áskapaður 
gagnvirku eðli þeirra sem mannvera. Í þessari umræðu verður að íhuga sögulegu öflin 
sem hafa leitt til undirokunar kvenna og skoða nýjan félagslegan, pólitískan og andlegan 
veruleika sem í dag eru að umbreyta siðmenningu okkar. 

Lagt er til að byrjað verði að íhuga þessa samlíkingu úr bahá’í ritningunum: „Heimur 
mannsins hefur tvo vængi – annar eru konur, hinn eru karlmenn. Fuglinn getur ekki 
flogið fyrr en báðir vængir hafa þroskast jafnt. Ef annar er veikburða, getur hann ekki 
náð flugi.“40 Auk þess styðjum við eftirfarandi þrjár sértækar ráðstafanir. 

1. Aukin þátttaka kvenna í sendinefndum aðildarríkja 
Við leggjum til að aðildarríkin verði hvött til þess að skipa fleiri konur í 

sendiherrastöður eða sambærilegar diplómatískar stöður. 

2. Hvatt er til allsherjar staðfestingar á alþjóðlegum sáttmálum sem vernda rétt 
kvenna og bæta stöðu þeirra 

Líkt og gerist með alþjóðlega mannréttindasáttmála, ætti framkvæmdastjóri og allar 
stofnanir SÞ að nota sérhvert tækifæri til að hvetja aðildaríki til að halda áfram að leita 
staðfestingar á sáttmálum og viðaukum sem vernda réttindi kvenna og vinna að eflingu 
þeirra. 

3. Undirbúningur að framkvæmd á samþykktum Peking-ráðstefnunnar 
Yfirlýsing um aðgerðir til aldamóta (The Forward-Looking Strategies Declaration) 

sem samþykkt var á Naíróbí ráðstefnunni var mjög djörf og hugmyndarík, en 
framkvæmd hennar var þó fremur óskilvirk.41 Við teljum að draga eigi lærdóm af þessari 
óheppilegu reynslu og vanda beri til verka svo að framkvæmdaáætlunin sem samþykkt 
var á ráðstefnunni í Peking hljóti ekki sömu örlög. 

Við leggjum til að komið verði á fót eftirlitskerfi sem semji skýrslur um stöðu og 
framkvæmd þessara samþykkta og leggi þær á hverju ári fyrir Allsherjarþingið, með 
sérstakri áherslu á efstu tuttugu og lægstu tuttugu aðildarríkin hvað varðar framkvæmd 
þeirra. 

D. Áhersla á siðferðisþroska 
Þótt menning og landafræði hafi sitt að segja, má rekja sameiningu manna í stöðugt 

stærri samfélögum að mestu leyti til trúarbragðanna, öflugustu leiðinni til að breyta 
viðhorfum manna og hegðun. Með trúarbrögðum er átt við sjálfan grundvöll eða 
raunveruleika trúarbragðanna, ekki þær kreddur eða blindar eftirlíkingar sem smám 
saman hafa hlaðist utan á þau og valda hnignun þeirra og tortímingu. 

Með orðum ‘Abdu’l‑Bahá: „Efnislegri siðmenningu má líkja við líkama mannsins. 
Hversu þokkafullur, fagur og glæsilegur sem hann er, þá er hann líflaus. Guðlegri 
siðmenningu má líkja við andann, og það er andinn sem gefur líkamanum líf . . . Án 
andans er heimur mannkynsins andvana.“42 

Hugmyndin um að efla sérstakt siðgæði eða gildi gæti virst umdeilanleg, sérstaklega 
á þessari öld húmanískrar afstæðishyggju. Engu að síður trúum við því statt og stöðugt 



að til séu sameiginleg siðagildi sem ekki hafa notið viðurkenningar af völdum þeirra sem 
í pólitísku skyni ýkja óverulegan mun trúarlegra eða menningarlegra iðkana.43 Þessar 
grundvallardyggðir, sem öll andleg samfélög kenna, eru undirstaða siðferðisþroska. 

Íhugun á því sem hinum miklu trúarlegu og siðferðilegu kerfum heimsins er 
sameiginlegt sýnir svo ekki verður um villst að sérhvert þeirra aðhyllist einingu, 
samvinnu og samstillingu meðal þjóðanna, kveður á um mælikvarða fyrir ábyrga hegðun 
og styður þróun dyggða sem eru grundvöllur samskipta sem byggjast á gagnkvæmu 
trausti og siðareglum.44 

1. Stuðlað að þróun námsefnis fyrir siðræna uppfræðslu í skólum 
Við mælum með allsherjarherferð sem hefur það að markmiði að efla siðferðisþroska. 

Með einföldum orðum, þessi herferð ætti að hvetja og aðstoða svæðabundin frumkvæði 
um allan heim til að fella hina siðferðilegu vídd inn í uppfræðslu barna. Nauðsynlegt 
kann að vera að halda ráðstefnur, gefa út viðeigandi efni og vinna margs konar annað 
uppbyggjandi starf, en allt er þetta fjárfesting sem mun skila sér til kynslóða 
framtíðarinnar. 

Þessi herferð fyrir siðræna þróun gæti hafist með fáeinum einföldum lífsreglum. Til 
að mynda eru ráðvendni, traustverðugleiki og heiðarleiki grundvöllur stöðugleika og 
framfara; fórnfýsi ætti að verða leiðarljós allrar mannlegrar viðleitni svo að einlægni og 
virðing fyrir réttindum annarra verði óaðskiljanlegur þáttur í gerðum sérhvers 
einstaklings; þjónusta við mannkynið er sönn uppspretta hamingju, heiðurs og tilgangs í 
lífinu.  

Við teljum einnig að herferðin verði aðeins árangursrík að því marki sem treyst er á 
afl trúarinnar í þessari viðleitni. Kenningar um aðskilnað ríkis og kirkju ætti ekki að nota 
sem múra til að hindra þessi heillavænlegu áhrif. Sérstaklega verður að tryggja að 
trúarleg samfélög komi inn sem samstarfsaðilar í þessu mikilvæga átaki. 

Þegar til lengdar lætur, mun þessi herferð flýta fyrir einstaklingsþroska sem mun 
umbreyta samskiptum þjóðfélags og einstaklinga án tillits til stéttar, þjóðfélagsstöðu, 
þjóðernis, hörundslitar og trúarbakgrunns. 

V. Þjóðir á tímamótum: Hvatning til heimsleiðtoga 

Við erum komin að tímamótum í þróun þjóðanna. 
„Sameining alls mannkyns er einkenni þess áfanga sem mannlegt samfélag er nú að 

nálgast. Eining fjölskyldunnar, ættbálksins, borgríkisins og þjóðarinnar eru áfangar sem hafa 
náðst hver á fætur öðrum og eru fullreyndir. Heimseining er það takmark sem marghrjáð 
mannkyn leitar að. Þjóðabyggingu er lokið. Stjórnleysið sem er innbyggt í fullveldi 
þjóðríkisins er að ná hámarki. Heimur á þroskabraut verður að hverfa frá þessu 
átrúnaðargoði, viðurkenna einingu og heild mannlegra tengsla og stofnsetja í eitt skipti fyrir 
öll það skipulag sem best getur uppfyllt þetta grundvallarlögmál lífsins.“45 

Fyrir meira en einni öld kenndi Bahá’u’lláh að það sé aðeins einn Guð og aðeins eitt 
mannkyn og að öll heimstrúarbrögðin séu áfangar í opinberun vilja og ásetnings Guðs 
fyrir mannkynið. Bahá’u’lláh kunngerði að sá tími væri kominn, sem spáð er í öllum 
helgiritum mannkyns, þegar mannkynið mundi loks sjá allar þjóðir sameinast í friðsælu 
og einhuga samfélagi. 

Hann sagði að ætlunarverk mannsins væri ekki aðeins að skapa efnislega farsælt 
samfélag heldur einnig að byggja upp heimssiðmenningu þar sem einstaklingarnir eru 



hvattir til að hegða sér eins og siðaðar verur, sem skilja raunverulegt eðli sitt og geta 
þroskast til meiri lífsfyllingar en nokkur efnisgæði ein og sér geta fært honum. 

Bahá’u’lláh var einnig meðal hinna fyrstu til að nota orðin „nýtt heimsskipulag“ til 
að lýsa afdrifaríkum breytingum í pólitísku, samfélagslegu og trúarlegu lífi heimsins. 
Hann skrifaði: „Tákn yfirvofandi hamfara og öngþveitis má þegar greina því að ríkjandi 
skipulag virðist hörmulega gallað . . . Brátt mun ríkjandi skipulagi verða vafið saman og 
nýtt breitt út í þess stað.“46 

Í þessu skyni lagði hann þessa ábyrgð á herðar leiðtogum og þegnum samfélagsins. 
„Þess er ekki að miklast sem elskar ættjörð sína heldur þess sem elskar allan heiminn. 
Jörðin er aðeins eitt land og mannkynið íbúar þess.“47 

Framar öllu öðru þurfa leiðtogar næstu kynslóðar að láta leiðast af einlægri þrá til að 
þjóna öllu samfélaginu og skilja að forysta er ábyrgðarhlutverk en ekki leið til 
forréttinda. Of lengi hafa leiðtogar og þjóðfélagsþegnar litið á forystu sem leið til að 
tryggja sér forræði yfir öðrum. Þessi öld krefst að sönnu nýrrar skilgreiningar á 
leiðtogahlutverkinu og nýrrar gerðar leiðtoga.48 

Þetta á sérstaklega við á alþjóðlegum vettvangi. Til að vinna traust og trúnað manna 
og innræta þeim virðingu og velvild til stofnana alþjóðaskipulags verða þessir leiðtogar 
að íhuga sínar eigin gerðir. 

Þeir verða með óflekkuðum persónulegum heiðri að leggja sitt af mörkum til að 
endurnýja trúnað og traust á stjórnvöldum. Þeir verða sjálfir að tileinka sér og sýna í 
verki eiginleika eins og heiðarleika, auðmýkt og einlægni í þeirri viðleitni að leita 
sannleikans við allar aðstæður. Þeir verða að láta stjórnast af skuldbindingum og 
meginreglum gagnvart langtímahagsmunum alls mannkyns.  

„Látið sýn ykkar ná til alls heimsins fremur en ykkar eigin sjálfs,“ ritaði Bahá’u’lláh. 
„Verið ekki upptekin af ykkar eigin hagsmunum; látið hugsanir ykkar snúast um það 
sem getur endurreist farsæld mannkynsins og helgað hjörtu og sálir manna.“49 

•    •    • 
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